
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

 
Grundejerforeningen for Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften (GLF-Vejle) indkalder til ekstraordinær 
generalforsamling søndag den 7. april kl. 10. 
 
Indkaldelsen sker på baggrund af manglende fremmøde til den ordinære generalforsamling, hvor min. 
halvdelen af medlemmerne ikke var til stede, hvorfor de forslåede ændringer til vedtægerne ikke kunne 
godkendes. 
 
Generalforsamlingen afholdes i Nørremarkshallens cafeteria, Grundet Bygade 20, 7100 Vejle. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Opgørelse af antal stemmer, der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling 
4. Behandling af indkomne forslag.  
 
Forslaget til vedtægtsændringer, som blev fremsat af bestyrelsen til den ordinære generalforsamling 
genfremsættes uændret til behandling:  
 
Nuværende tekst med rød tekst  
Nyt forslag med grøn tekst  
 
2.1 Foreningens geografiske område fremgår af lokalplan 204, dog er foreningens geografiske område 
begrænset til delområde 1-4 i overensstemmelse med Vejle Kommunes dispensation af 27. marts 2017.  
Det følger af dispensationen, at delområde 5 og 6 skal tilslutte sig grundejerforeningen for Grantoften, 
Lærketoften og Fyrretoften, når delområde 5 og 6 er bebygget med mindst 25 %, og byrådet stiller krav om 
det.  
 
5.18 Senest en måned efter generalforsamlingen skal referatet udsendes til medlemmerne. Udsendelsen 
skal ske ved digital kommunikation til den e-mail adresse, som det enkelte medlem har oplyst til bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan vælge at omdele eller på anden vis udsende referatet, men bestyrelsen er ikke forpligtet 
hertil  
 
Senest en måned efter generalforsamlingen skal referatet gøres tilgængeligt på hjemmesiden. Udsendelsen 
skal ske ved digital kommunikation til den e-mail adresse, som det enkelte medlem har oplyst til bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan vælge at omdele eller på anden vis udsende referatet, men bestyrelsen er ikke forpligtet 
hertil.  
 
5.28 Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, der skal underskrives af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen er forpligtet til at skrive beslutningsreferat. Beslutningsreferatet offentliggøres på hjemmesiden 
senest 14 dage efter afholdt møde.  
 
5. Information om etablering af vadier og vandopsamlingsbassinner på Fyrretoften 
Vi har nyt om etablering af wadier på Fyrretoften, som vi gerne vil dele med grundejerforeningen. Derfor 
opfordrer vi alle beboere fra Fyrretoften til at møde op, så I kan se planerne. I finder materialet på vores 
hjemmeside her. 
 
6. Information om etablering af stisystemer fra Lærketoften og Grantoften til den offentlige sti langs 
skoven. 
 
7. Eventuelt 
 
Venlig hilsen Bestyrelsen  


